
Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 26. července 2008 

Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 26. července 2008 v Březové u Karlových Varů 

a předchozí e-mailovou korespondencí 

PŘÍTOMNÍ: 
Marečková, Hana – president 
Borák, Michal – vicepresident 
Navrátilová, Martina – senior-kancléř 
Stankuš, Otakar – senior-praetor 

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Interclub 2009 
Seniorát se shodl, že je záhodno nejpozději do konce července vyhlásit a zveřejnit výzvu na pořádání dalšího 
ročníku Interclubu (zejména z důvodů termínových uzávěrek nejrůznějších grantů ke konci září, příp. října); 
presidentka se zavázala, že ve spolupráci s vicepresidentem připraví a zveřejní prepropozice (viz příloha č. 1); 
zároveň je Seniorát obeznámen s tím, že kroketové kluby v Telči a Hořicích deklarovali již dopředu, že se 
o pořádání ucházet nebudou, proto Seniorát zahájil jednání s ostatními kluby, zejména s SKKS; senior-praetor 
upozornil ostatní přítomné, že prepropozice vidí jako doporučení pro příštího seniora (dne 10. 8. 2008 se bude 
konat XI. Sněmu AČMK, na němž proběhne i volba nových funkcionářů), což podložil argumenty, že to vůči 
příštímu Seniorátu není fér, abychom to schválili my (nynější seniorát), když za bude zodpovídat on (oni), 
a dále že SKKS (jiný reálný kandidát není) má schůzi vedení v půlce srpna, takže aspekt toho, že to musíme 
vydat co nejdříve, je tady zbytečný 

Ubod č. 2: XI. Sněm AČMK 

Seniorát se shodl na svolání Sněmu na 10. 8. 2008; tento dřívější termín je podpořen zejména potřebou 
změny pravidel golf kroketu, na což je nutné svolání Sněmu (umožní to alespoň mezistátní utkání ČR – SRN 
odehrát pod novými pravidly); hlavními argumenty pro svolání Sněmu tedy jsou: 

a. CO NEJDŘÍVE přejít na pravidla golf kroketu, podle kterých se hraje ve světě (WCF 2007) a dále se 
k tomuto bodu vztahuje i úplný překlad těchto pravidel, což nově zvolenému senioru-praetorovi určitě 
zabere moře času 

b. termín pro tvorbu turnajového kalendáře je konec října 
c. problém s předáváním funkcí – pokud nastane situace, že někteří ze stávajících seniorů nebudou 

v příštím funkčním období vykonávat své funkce, tak musí mít noví senioři co nejvíce času na to, aby 
se připravil na novou sezónu 

Ubod č. 3: Utkání ČR – SRN 
Seniorát se shodl na formátu a herním systému pro 6 hráčů z každé strany; presidentka v tomto smyslu 
zaúkoluje Nominační komisi a vicepresident připraví herní systém (viz příloha č. 2) 

Ubod č. 4: Auditované účetnictví 
pro účely čerpání peněz z fondu WCF je jednou z podmínek auditované účetnictví AČMK; v této věci je tedy 
nutné konzultovat stav financí AČMK s účetní; presidentka prověří podmínky auditovaného účetnictví, které 
jsou zadané ze strany WCF, aby byla zajištěna shoda s českými 
doporučením pro příští Seniorát z diskuse ohledně čerpání peněz z WCF je, že by jednotlivec/klub podal 
žádost AČMK, která by tuto žádost schvalovala (doplňovala, informovala se) a poté ji poslala do WCF; 
peníze by poté šly po linii WCF → AČMK → jednotlivec/klub 

Ubod č. 5: Turnajový kalendář 
Seniorát se shodl na znění Seniorátního reskriptu, kterým se upravuje Ustanovení O1(a)(1) Soutěžního 
řádu; konkrétně tak dochází ke změně termínu, ve kterém musí Pořadatel nahlásit vicepresidentovi 
předpokládané datum konání turnaje, a to z 31. prosince na 31. října roku předcházejícího roku, v němž má 
turnaj proběhnout 

SR č. 67: V Ustanovení O1(a)(1) Soutěžního řádu se slova "do 31. prosince" nahrazují slovy "do 31. října". 

1/6 



Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 26. července 2008 

Ubod č. 6: Problematika „Karlovarský klub“ 
− Uregistrace klubu U: z komunikace s M. Pažďorou bohužel vyplynula skutečnost, že potenciální klub se 

potýká s administrativními a personálními problémy, které mu znemožňují „klub Karlovy Vary – 
Březová“ v letošním roce registrovat do AČMK (Seniorátu bylo řečeno, že administrativní záležitosti, 
pod které spadá přepracování jejich Stanov, začnou řešit až po skončení letošní sezóny) 

− Uodvody z turnajů U: M. Pažďora byl vyzván k zaplacení odvodů z turnajů Starý mlýn cup 2007 a Mill 
cup 2008 

− Uzrušení ujednání U: Seniorát se dohodl na zrušení svého ujednání ze Zasedání Seniorátu ze dne 24. 
listopadu 2007 v bodě č. 8., tedy že Silvestrovský turnaj je posledním turnajem pod AČMK bez 
registrace „Karlovarského klubu“ 

− Uopen turnajeU: jakýkoliv open turnaj, který se má konat pod záštitou AČMK, musí být nejdříve 
schválen vicepresidentem a poté uveden na stránkách WCF v turnajovém kalendáři, přičemž za 
komunikaci s WCF bude zodpovídat president/ka 

Ubod č. 7: Mill cup 2008 
Seniorát se shodl, že tento turnaj se odehraje ještě podle starých (v době tohoto zasedání Seniorátu platných) 
pravidel CA 2005 

Ubod č. 8: Mistrovství kontinentální Evropy (MKE) 
presidentka seznámila ostatní členy Seniorátu s děním ohledně MKE a současné diskuse na evropské 
scéně, která se nyní odehrává kolem navrhovaného herního systému (viz příloha č. 3); Seniorát se shodl, že 
potencionální termín MKE na začátku října působí poněkud ukvapeně – byla by škoda MKE uspěchat na 
úkor kvality; navíc herní systém předpokládající dva samostatné vítěze pro kategorii GC a AC a následně 
celkového (souhrnného) vítěze (vzniklého bodovým součtem z umístění v GC a AC turnaji) není podle 
mínění Seniorátu vhodným formátem pro tento typ turnaje – pokud bude MKE kombinovat GC a AC 
formátem oddělených turnajů, měli by být vyhlašováni 2 vítězové (pro každou variantu kroketu jeden) a nikoli 
vítěz souhrnný 

Ubod č. 9: Zápisy z doby nepřítomnosti presidentky 
z e-mailové korespondence, která probíhala během nepřítomnosti presidentky, bude doplněn zápis; 
presidentka se nabídla, že v tomto senior-kancléřce vypomůže 
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příloha č. 1: 

PREPROPOZICE INTERCLUB 2009 

a. UHerní systém: 

všechny přihlášené kluby se utkají každý s každým tak, aby jejich vzájemný mač tvořily 4 singlové 
a 1 deblová hra, pro určení pořadí se použijí kritéria počet bodů (za každý vítězný mač jeden) a počet 
vyhraných her 

b. UKritéria pro posuzování žádostí (pokud bude více než jedna): 

− kvalita kurtů 60 % 
− věcné ceny 30 % 
− ubytování 10 % 

c. UTermín podání přihlášek: 

bude upřesněn novým vicepresidentem po XI. Sněmu AČMK (stejně tak podmínky, do kterého data 
zaregistrované kluby se budou moci účastnit) 
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příloha č. 2: 

HERNÍ SYSTÉM PRO UTKÁNÍ ČR – SRN 

Test-match, 6. – 7. 9. 2008, Březová u Karlových Varů 

K dispozici jsou pouze dva kurty. V sobotu by se hrál test-match v asociačním kroketu, přičemž by se 
účastnilo po čtyřech hráčích z každé strany, kdy každý hráč by si zahrál dvě hry s protistranou. Při dodržení 
časového plánu by bylo možno zahrát ještě jednu hru těch nejlepších z každé strany proti sobě. Na druhém 
kurtu by současně probíhala „přátelská utkání“ v golf kroketu. Tohoto přáteláku by se mohl za českou stranu 
zúčastnit kdokoliv, kdo bude mít zájem. 
V neděli by se na obou kurtech hrála druhá část test-matche, a to v golf kroketu. Účastnilo by se ho po 
čtyřech hráčích z obou strany, přičemž by si zahráli každý český hráč s každým německým. 

 kurt č. 1 
kurt č. 1 

paralelní hra 
kurt č. 2 

kurt č. 2 
paralelní hra 

Sobota, 6. 9. 2008 AC AC GC GC 

09:00 – 11:00 N1 vs. Č1 N2 vs. Č2 

11:00 – 13:00 N3 vs. Č3 N4 vs. Č4 

13:00 – 15:00 N2 vs. Č4 N1 vs. Č3 

15:00 – 17:00 N4 vs. Č2 N3 vs. Č1 

17:00 – 19:00 #1 N vs. #1 z Č #2 N vs. #2 Č 

přátelské zápasy 
„B“ týmů 

přátelské zápasy 
„B“ týmů 

Neděle, 7. 9. 2008 GC GC GC GC 

09:00 – 09:30 N1 vs. Č1 N2 vs. Č2 

09:30 – 10:00 N3 vs. Č3 N4 vs. Č4 

10:00 – 10:30 N1 vs. Č2 N2 vs. Č1 

10:30 – 11:00 N3 vs. Č4 N4 vs. Č3 

11:00 – 11:30 N2 vs. Č4 N1 vs. Č3 

11:30 – 12:00 N4 vs. Č2 N3 vs. Č1 

12:00 – 13:30 N2 vs. Č3 N1 vs. Č4 

13:30 – 14:00 N4 vs. Č1 N3 vs. Č2 

přátelské zápasy 
„B“ týmů 

přátelské zápasy 
„B“ týmů 

Pozn.: nedělní začátek možno posunout i o 1 hodinu, tj. na 10:00 
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příloha č. 3: 

MISTROVSTVÍ KONTINENTÁLNÍ EVROPY 2008 (MKE) 

mailová korespondence 07/2008 

− Itálie ve spolupráci s Belgií (A. Pravettoni + J. Swabey) navrhuje následující rozvrh MKE: 

Dear Friends, 
you can find attached a proposal of schedule for the "Mainland Europe Championships”: it consists of a 
single life knock-out for AC and a single life knock-out for GC. 
The colour codes in the spreadsheet highlight the matches that will be played in the same turn: it will 
take 5 turns to complete the 16 players knock-out, and sometimes there will be one or two lawns 
available to let the losers of a round play for a position in the ladder. I thought about playing with 2 hours 
time limits, to be sure all the matches can finish before dusk, since we have no floodlights on the lawns. 
So, starting at 9:00 a.m. means ending the final around 7:00 p.m. without a break for lunch. 
On the spreadsheet there is also a proposal of the points earned by each position in the 
ladder. 
I was not able to find a good schedule that could mix AC and GC on the same day, because I didn't want 
to restrict the choice of a player's possible opponents just to the players who played in the same round, 
but I'd prefer to make a full random draw for the first round of each knock-out: if you have any other 
proposal, please let's discuss also about them. 
Each Mainland European Association will have the right to nominate one player to compete in each code 
of playing of the Championships (of course the same person can play in both codes), and the free places 
(at least four) in each code will be allocated to wild cards. I think we need three volunteers to act as 
"selectors' committee" to allocate the wild cards… 
Italy can field up to four players in AC, and up to five or six in GC, so I think we may easily fill in the 
16 places available, even if some other Association cannot send a player to the Championships. Of 
course, the more international field of players we get, the more successful the event will be. 

− Itálie navrhuje termín: “Mainland Europe Championships” are the 4P

th
P – 5 P

th
P October, 2008 

− v otázce nasazování do turnaje: In Italy we haven’t a proper handicap system, so our players should be 
seeded just regarding their World Ranking. We may let the “seeding committee” (which could be made of 
the same people who act as “selectors committee”) base the seeding also on their “perceived” strength 
of each player. 

5/6 



Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 26. července 2008 

příloha č. 4: 

DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ SENIORÁT 

− ať se vám daří a práce vám jde od ruky, najdete společné slovo při řešení i komplikovanějších 
problémů a hlavně spoustu zábavy 

− dořešit přehledně cestovní náhrady – zejména při kategorii ExtraClass (a k tomu se vztahujících 
kvalifikačních turnajů apod.): mají na ně nárok i senior-praetor (jako turnajový rozhodčí), 
vicepresident (jako manažer) + nezapomínat, že na ExCl se rozhodčí platí ze startovného 

− sloučit kategorie turnajů Club a Local 
− stran webových stránek – lepší administraci profilů (doplnění poštovních adres, fotografií) 
− vyřešit otázku webmastera – kdo jej bude dělat, jelikož T. Vrtný v této funkci končí 
− po zajištění auditovaného účetnictví upravit pravidla pro čerpání peněz z fondu WCF 
− pro mezistátní utkání ČR – SRN bude nutné co nejdříve zajistit technické zajištění celého turnaje – 

zejména otázky ohledně vybavení, dále kdo postaví kurty apod. 
− podnětem k promyšlení pro příštího seniora-praetora je otázka odměn pro rozhodčí, kdy by 

například klub bez rozhodčího měl garantovaného rozhodčího na 1 turnaj za sezónu, na zbylé 
turnaje by rozhodčímu proplácel nejen „cesťák“, ale i nějakou odměnu v odpovídající výši (např. cca 
Kč 1 000,–), která by se řešila Dohodou o provedení práce 

− seniorát žádá, aby všichni, kteří jsou činní v orgánech AČMK (senioři, rozhodčí, členové NK a DaRK, 
asociační handicapper), kteří oficiálně vystupují na akcích, které jsou pořádány pod patronací AČMK 
(manažeři, ředitelé turnajů) a kteří jsou činní v orgánech klubu zaregistrovaných v AČMK, bedlivě 
prostudovali a znali všechny dokumenty AČMK (Stanovy, Usnesení Sněmu, Seniorátní reskripty, 
Soutěžní řád) a těmito se řídili 

V Březové u Karlových Varů dne 26. července 2008 

6/6 


	Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu
	konaného dne 26. července 2008 v Březové u Karlových Varů�a 
	bod č. 1: Interclub 2009
	bod č. 2: XI. Sněm AČMK
	bod č. 3: Utkání ČR – SRN
	bod č. 4: Auditované účetnictví
	bod č. 5: Turnajový kalendář
	bod č. 6: Problematika „Karlovarský klub“
	bod č. 7: Mill cup 2008
	bod č. 8: Mistrovství kontinentální Evropy (MKE)
	bod č. 9: Zápisy z doby nepřítomnosti presidentky

